(၆) ႀကိမ္ေျမာက္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ဘိန္းစိုက္ေတာင္သူမ်ားညီလာခံ ထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္
၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ေမလ ၂၈ ရက္ေန႔
လားရိႈး၊ ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္း
ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ကယန္း၊ ကယား၊ ရွမ္း၊ ပအိ၀
ု ္း၊ လားဟူႏွင့္ ကခ်င္ ဘိန္းစိုက္ေတာင္သူ လူထုလူတန္းစားကိုယ္
စားလွယ္မ်ားသည္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ဘ၀၌ ရင္ဆိုင္ႀကံဳေတြ႔ရလ်က္ရွိသည့္ စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ အေတြ႔အႀကံဳမ်ားကို
ႏွီးေႏွာဖလွယ္၍ လက္ရွိေတြ႔ႀကံဳေနရသည့္ အခက္အခဲမ်ားအတြက္ ေဆြးေႏြးအေျဖရွာရန္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္
ေမလ ၂၆-၂၈ ရက္ေန႔အထိ ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္း လားရိႈးၿမိဳ႕၌ ေတြ႔ဆံုစည္းေ၀းခဲ့ၾကပါသည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔
၏ သေဘာထားမ်ားကို ေဆြးေႏြးတင္ျပႏိုင္ရန္အတြက္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ဘိန္းစိုက္ေတာင္သူမ်ား ညီလာခံကို
(MoFF) ၂၀၁၃ ခုႏွစ္မွစတင္၍ ႏွစ္စဥ္စီစဥ္က်င္းပလာခဲ့သည္မွာ ယခုအႀကိမ္၌ (၆)ႀကိမ္ေျမာက္ခဲ့ၿပီျဖစ္
သည္။
မူးယစ္ေဆး၀ါးေရးရာ မူ၀ါဒမ်ားႏွင့္ ဥပေဒမ်ားသည္ ႏိုင္ငံသားမ်ားအျဖစ္ ႏိုင္ငံပိုင္နက္အတြင္း မွီတင္းေန
ထိုင္လ်က္ရွိသည့္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ေတာင္သူမ်ား၏ ရပိုင္ခြင့္အခြင့္အေရးမ်ားကို ေလးစားအသိအမွတ္ျပဳသင့္သည့္
အျပင္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ဘ၀မ်ားအေပၚ တိုက္ရိုက္သက္ေရာက္ထိခိုက္လာေစမည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္ရာ၌
ကၽြႏ္ုပ္တို႔အား မျဖစ္မေနပါ၀င္ခြင့္ျပဳရန္ လိုအပ္ပါသည္။

ဖြၿံ ဖိဳးတိုးတက္ေရးသည္ ပထမ
ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါး၍ အျခားအသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္း အခြင့္အလမ္းမ်ားကို လက္လွမ္းမီႏိုင္ျခင္းမ
ရွိေသာေၾကာင့္ ၀င္ေငြရသီးႏွံအျဖစ္ မတတ္သာဘဲ တစ္ပိုင္တစ္ႏိုင္ဘိန္းစိုက္ပ်ိဳးၾကရသူမ်ားသာျဖစ္ပါသည္။
ကၽြႏ္ုပ္တို႔မွာ

စားနပ္ရိကၡာဖူလံုမႈမရွိသကဲ့သို႔

ေက်းရြာတြင္း၌လည္း မိသားစု၀င္မ်ားကို

ေကၽြးေမြးေစာင့္

ေရွာက္မည့္ ၀င္ေငြမ်ိဳးကို ျပင္ဆင္ေပးႏိုင္သည့္ အလုပ္အကိုင္မ်ိဳးမရွိပါ။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ရပ္ရြာေဒသမ်ားသည္
ေ၀းလံေခါင္ဖ်ား၍ ဖြ႔ၿံ ဖိဳးမႈနိမ့္က်သည့္အျပင္ လူထု၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ားမရွိသေလာက္ ရွားပါးလြန္းသည့္
အျပင္ မၾကာခဏဆိုသလို လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡ၏ ရိုက္ခတ္မႈဒဏ္ ခါးစည္းခံေနရသည့္ ရပ္ရြာေဒသမ်ား
သာျဖစ္ပါသည္။ အျခား ၀င္ေငြရသီးႏွံမ်ား စိုက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္ႏိုင္လွ်င္ပင္ ေစ်းကြက္မ်ားကို လက္လွမ္းမီႏိုင္
ရန္ ခဲယဥ္းသည့္ ေဒသမ်ားျဖစ္သည္။ သို႔ျဖစ္၍ ဘိန္းစိုက္ပ်ိဳးရာမွရရွိသည့္ ၀င္ေငြတစ္ခုတည္းျဖင့္သာ
စားေရရိကၡာမ်ားႏွင့္ မိသားစု၏ အေျခခံလိုအပ္ခ်က္မ်ား၊ ကေလးမ်ား၏ ပညာသင္စရိတ္ႏွင့္ မိသားစုက်န္း
မာေရးတို႔ကို ေထာက္ပံ့ေနရသည့္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔အတြက္ ဘိန္းစိုက္ပ်ိဳးမႈသည္ အခက္အခဲမ်ားကို ေျပလည္ေစ
ႏိုင္သည့္ တစ္ခုတည္းေသာ ထြက္ေပါက္ျဖစ္လာသည္။
ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ အစိုးရ၏ တိုက္ဖ်က္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ဦးတည္ပစ္မွတ္မ်ားျဖစ္ေနသလို ယူနီေဖာင္း
၀တ္အရာရွိမ်ားအား တရားမ၀င္အခြန္ႏွင့္ တံစိုးလက္ေဆာင္မ်ား ဆက္သေနရပါသည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ စား
၀တ္ေနေရးကို ေျပလည္သြားေစႏိုင္သည့္ အျခားေရြးခ်ယ္စရာနည္းလမ္းမ်ား ကင္းမဲ့ေနျခင္းသည္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔
အား ဆင္းရဲတြင္းမွ ရုန္းထြက္ႏိုင္ျခင္းမရွိေစရန္ တားဆီးလ်က္ရွိသည္။ ႏွစ္စဥ္ဘိန္းခင္းမ်ားကို လာေရာက္
ဖ်က္ဆီးေလ့ရွိသည့္ အစိုးရ၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ေၾကာင့္ ထြက္ေပၚလာသည့္ ဆံုးရႈံးနစ္နာမႈမ်ားကို ဘိန္းစိုက္

ေတာင္သူမ်ား ခါးစည္းခံေနရသည္။ ၀မ္းစာအတြက္ ေလာက္ငရံု ဘိန္းစိုက္ပ်ိဳးသည့္ ေတာင္သူမ်ားအေနျဖင့္
ေန႔တဓူ၀ ရင္တမမျဖင့္ အသက္ဆက္ေနၾကရသည္။ ေတာင္သူမ်ားက ဘိန္းစိုက္လိုက္ အစိုးရက လာ
ေရာက္ ဖ်က္ဆီးလိုက္ ေတာင္သူမ်ားက ျပန္စိုက္လိုက္ျဖင့္ မၿပီးႏိုင္မစီးႏိုင္ သံသရာလည္လ်က္ရွိသည္။
သို႔ျဖစ္၍ လက္ရွိမူးယစ္ေဆး၀ါးေရးရာ မူ၀ါဒမ်ားကို ေျပာင္းလဲ၍ တိုက္ဖ်က္ေရးအစား အျခားနည္းလမ္းတစ္
မ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ ျပင္ဆင္ခ်ဥ္းကပ္ရန္ လိုအပ္ေနပါသည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔အား ရာဇ၀တ္သားမ်ားကဲ့သို႔ သေဘာထား
ဆက္ဆံ၍ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းလုပ္ငန္းမ်ားကို ဖ်က္ဆီးေနျခင္းထက္စာလွ်င္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏
ရပ္ရြာဖြ႔ၿံ ဖိဳးတိုးတက္လာေစရန္၊ လူထု၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ား ေဖာ္ေဆာင္ေပးရန္ႏွင့္ အျခား၀င္ေငြရ သီးႏွံ
မ်ားအတြက္ လိုအပ္လ်က္ရွိသည့္ ေစ်းကြက္မ်ားကို လက္လွမ္းမီခ်ိတ္ဆက္ႏိုင္ေစရန္ အစိုးရအေနျဖင့္ ပံ့ပိုး
ကူညီေစလိုပါသည္။ ထိ႔အ
ု ျပင္ ဘိန္းစိုက္ေတာင္သူမ်ားအား ရာဇ၀တ္သားမ်ားကဲ့သို႔ သေဘာထား၍ ဖမ္းဆီး
ထိန္းသိမ္းျခင္းထက္ လိုအပ္သည့္ အျခားဖြ႔ၿံ ဖိဳးေရးအကူအညီမ်ား ေဖာ္ထုတ္ေပးအပ္ရန္ အေလးအနက္ထား
ေတာင္းဆိုလိုပါသည္။
ကၽြႏ္ုပ္တို႔အေနျဖင့္ ဘိုးစဥ္ေဘာင္ဆက္ စီးပြားျဖစ္မဟုတ္ဘဲ ၀မ္းစာဖူလံုရံုသာ စိုက္ပ်ိဳးလာခဲ့ျခင္းျဖစ္ေသာ
ေၾကာင့္ ဘိန္းစိုက္ပ်ိဳးမႈကို ေန႔ခ်င္းညခ်င္းအဆံုးႏိုငသ
္ တ္ရန္ ခဲယဥ္းလွပါသည္။ အျခားနည္းလမ္းတစ္ခုခုျဖင့္
အသက္ဆက္ႏိုင္ျခင္းမရွိမီ လံုေလာက္သည့္ အေထာက္အပံ့မ်ား ပံ့ပိုးေပး၍ တျဖည္းျဖည္းခ်င္း ေလွ်ာ့ခ်သြား
ရန္ လိုအပ္ပါသည္။ အဆိုပါ ဖြ႔ၿံ ဖိဳးေရးအစီအစဥ္မ်ားႏွင့္ အျခား၀င္ေငြရအေထာက္အပံ့မ်ားသည္ နယ္ေျမေဒ
သ၏ ေရခံေျမခံအခင္းအက်င္းႏွင့္ လိုက္ေလ်ာညီေထြရွိရန္ အလြန္အေရးႀကီးပါသည္။

ေဆး၀ါးႏွင့္ ရိုးရာအစဥ္အလာအရ အသံုးျပဳမႈ
ကၽြႏ္ုပ္တို႔အမ်ားစုသည္ က်န္းမာေရးႏွင့္ ပညာေရးအပါအ၀င္ အေျခခံ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားကို အစိုးရအေနျဖင့္
ေဖာ္ထုတ္ေပးအပ္ႏိုင္မႈ အားနည္းေသာ နယ္ေျမေဒသမ်ား၌ ေနထိုင္ၾကပါသည္။ သိ႔ျု ဖစ္၍ အေျခခံေဆး၀ါး
မ်ားကို လက္လွမ္းမီႏိုင္ျခင္းမရွိသည့္ ထိုကဲ့သို႔ေသာနယ္ေျမေဒသမ်ား၌ ဘိန္းကိုသာ တိုင္းရင္းေဆး၀ါးတစ္
ရပ္အျဖစ္ အသံုးျပဳၾကပါသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ အကိုက္အခဲေပ်ာက္ေဆး၊ ၀မ္းကိုက္ေပ်ာက္ေဆး၊ ငွက္
ဖ်ားႏွင့္ အဖ်ားက်ေဆးအျဖစ္ အသံုးျပဳၾကသည္။ ထိ႔အ
ု ျပင္ ဆင္ႏွင့္ တိရိစာၦန္မ်ား ယဥ္ပါးလာေစရန္ႏွင့္
တိရိစာၦန္ေရာဂါကု ေဆး၀ါးအျဖစ္လည္း အသံုးျပဳၾကသလို ေတာတြင္းခရီးစဥ္မ်ား၌ အဆိပ္ရွိသည့္ ပိုးမႊား
မ်ားရန္ႏွင့္ မေကာင္းဆိုး၀ါးမ်ားရန္မွ အကာအကြယ္ေပးသည့္အေဆာင္အျဖစ္ပါ အသံုးျပဳၾကသည္။
အခ်ိဳ႕ေသာ ရပ္ရြာအသိုက္အ၀န္းမ်ားရွိ ေဆး၀ါးႏွင့္ ရိုးရာအစဥ္အလာအရ ဘိန္းအသံုးျပဳမႈအေလ့အထမ်ား
ကို အသိအမွတ္ျပဳေပးသင့္ပါသည္။ တစ္ကိုယ္ေရသံုးအတြက္ ဘိန္းပမာဏအနည္းအက်ဥ္း လက္၀ယ္ထား
ရွိအသံုးျပဳမႈကို အတိုင္းအတာတစ္ခုအထိ ခြင့္ျပဳေပးသင့္သည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔အေနျဖင့္ ျပည္တြင္းျပည္ပ ေဆး
၀ါးကုသေရးႏွင့္ ထုတ္လုပ္ေရးေစ်းကြက္မ်ားအတြက္ ဘိန္းစိုက္ပ်ိဳးမႈကို ဥပေဒအရ စည္းၾကပ္ခြင့္ျပဳႏိုင္မည့္
နည္းလမ္းမ်ားကို အစိုးရႏွင့္လက္တ၍
ြဲ ရွာေဖြေဖာ္ထုတ္လိုပါသည္။ ကမာၻတစ္လႊား၌ ဥပမာအားျဖင့္ အိႏိၵယ
ကဲ့သို႔ေသာ ႏိုင္ငံမ်ား၌ ထိုနည္းလမ္းမ်ားကို က်င့္သံုးလ်က္ရွိသျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း၌ စမ္းသပ္ေဖာ္
ေဆာင္ႏိုင္ေစမည့္ နည္းလမ္းမ်ားကို စူးစမ္းရွာေဖြသင့္ပါသည္။

ဘိန္းစိုက္ပ်ိဳးမႈႏွင့္ ေျမယာ
ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ေျမယာမ်ားကို ကၽြႏ္ုပ္တို႔ကိုယ္ပိုင္ ဓေလ့ထံုးတမ္းစနစ္မ်ားျဖင့္ မ်ိဳးဆက္ေပါင္းမ်ားစြာ စီမံခန္႔ခ၍
ြဲ
ေနထိုင္လာခဲ့သည္။ မည္သို႔ဆိုေစ လက္ရွိေျမယာဥပေဒမ်ား၌ ကၽြႏ္ုပ္တို႔တိုင္းရင္းသားမ်ား၏ ဓေလ့ထံုးတမ္း
ႏွင့္ ေျမယာဆိုင္ရာ စုေပါင္းအခြင့္အေရးမ်ားကို အသိအမွတ္ျပဳေပးထားျခင္းမရွိေပ။ တရား၀င္သီးႏွံမ်ားအ
တြက္ ေတာင္သူေပါင္းမ်ားစြာ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ လက္ခံက်င့္သံုးေနဆဲျဖစ္သည့္ ေရႊ႕ေျပာင္းေတာင္ယာ
စိုက္ပ်ိဳးေရးကိုလည္း လံုး၀အသိအမွတ္ျပဳထားျခင္းမရွိသည့္ အက်ိဳးရလဒ္တစ္ခုအေနျဖင့္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ဘိုး
ဘြားပိုင္ေျမေပါင္းမ်ားစြာ မတရားအသိမ္းဆည္းခံခဲ့ရၿပီးျဖစ္သည္။
ေျမယာလုပ္ပိုင္ခြင့္ အာမခံခ်က္မရွိျခင္းေၾကာင့္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔အမ်ားစုသည္ အသက္ရွင္ရပ္တည္ေရးနည္းလမ္း
တစ္ခုအေနျဖင့္ ဘိန္းစိုက္ပ်ိဳးေရးကိုသာ အားကိုးအားထားျပဳေနရျခင္းျဖစ္သည္။ သာဓကအေနျဖင့္ အခ်ိဳ႕
ေသာေတာင္သူမ်ားသည္ ၎တိ႔၏
ု စိုက္ပ်ိဳးေျမမ်ားကို ျမန္မာ့တပ္မေတာ္မွ သိမ္းဆည္းသြားၿပီးေနာက္ ေရြး
ခ်ယ္စရာနည္းလမ္း မရွိေတာ့သျဖင့္ မိသားစုကို ေကၽြးေမြးျပဳစုရန္အတြက္ ေ၀းလံေခါင္ဖ်ားသည့္ ကုန္းျမင့္
ေတာင္တန္းမ်ား၌ ဘိန္းစတင္စိုက္ပ်ိဳးရန္ အေၾကာင္းဖန္လာခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။
သို႔ျဖစ္ပါ၍ လက္ရွိေျမယာဥပေဒမ်ားကို ပယ္ဖ်က္၍ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ အစဥ္အလာလာ ဓေလ့ထံုးတမ္းႏွင့္ အမ်ား
ပိုင္ဘံုစနစ္မ်ားကို အသိအမွတ္ျပဳ အကာအကြယ္ေပး၍ အားေပးအားေျမွာက္ျပဳသည့္ အမ်ိဳးသားေျမယာဥပ
ေဒသစ္တစ္ရပ္ကို အျမန္ဆံုးေရးဆြအ
ဲ တည္ျပဳေပးရန္ ေတာင္းဆိုလိုကပ
္ ါသည္။

ဘိန္းစိုက္ပ်ိဳးမႈႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး
ရပ္ရြာအသိုက္အ၀န္းေပါင္းမ်ားစြာႏွင့္ တိုင္းရင္းလက္နက္ကိုင္ ေတာ္လွန္ေရးအဖြဲ႔အစည္းမ်ားကို ဦးတည္
ပစ္မွတ္ထားသည့္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္၏ ‘ျဖတ္ေလးျဖတ္’စစ္ဆင္ေရး ကာလအတြင္း ေနရပ္စြန္႔ခြာတိမ္း
ေရွာင္ခဲ့ရျခင္းျဖစ္သည္။ ဥပမာ ရွမ္းျပည္နယ္တြင္းရွိ ေက်းရြာတစ္ရြာသည္ ၁၉၉၇ ခုႏွစ္မွ ၂၀၀၂ ခုႏွစ္အ
တြင္း ျမန္မာ့တပ္မေတာ္၏ အတင္းအက်ပ္ဖိအားေပး ေရႊ႕ေျပာင္းေစခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ တစ္ရြာလံုး ေနရပ္စြန္႔ခြာ
ခဲ့ၾကရသည္။ မူလေက်းရြာသို႔ ေနရပ္ျပန္ခြင့္ရရွိလာခဲ့သည့္အခါ လက္ဗလာျဖင့္ စားရမဲ့ေသာက္ရမဲ့ အေျခအ
ေနမ်ိဳးဆိုက္ေရာက္လာသျဖင့္ ယခင္အခ်ိန္က ဘိန္းစိုက္ပ်ိဳးျခင္း မရွိခဲ့ေသာ္လည္း ေရြးခ်ယ္စရာနည္းလမ္း
မရွိသည့္အဆံုး တစ္ရြာလံုး ဘိန္းစိုက္ပ်ိဳးရန္ ေရြးခ်ယ္ဆံုးျဖတ္ခဲ့ၾကသည္။
ကၽြႏ္ုပ္တို႔အတြက္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရရန္ အလြန္အေရးႀကီးသည္။ ပဋိပကၡဒဏ္သင့္ နယ္ေျမေဒသမ်ား၌ ရွင္သန္
ေနထိုင္ၾကရသျဖင့္ အျခား၀င္ေငြရသီးႏွံမ်ား စိုက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္ႏိုင္ရန္ အလြန္ခဲယဥ္းသည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ နယ္
ေျမေဒသမ်ားသည္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါး၍ အစိုးရ၏ ၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ားကို လက္လွမ္းမီႏိုင္ျခင္းမရွိသျဖင့္
အျခားႏိုင္ငံသားမ်ားနည္းတူ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ရပိုင္ခြင့္အခြင့္အေရးမ်ားကို တန္းတူျဖည့္ဆည္းေဆာင္ရြက္ေပးရန္
ေတာင္းဆိုလိုပါသည္။ မူးယစ္ေဆး၀ါးႏွင့္ လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡသည္ ေခါင္းႏွင့္ပန္းကဲ့သို႔ ခြျဲ ခားမရဘဲ
အျပန္အလွန္ဆက္ႏြယ္လ်က္ရွိသည့္ ကိစၥရပ္မ်ားျဖစ္သည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔အေနျဖင့္ အစိုးရအရာရွိမ်ားႏွင့္ ျမန္မာ့
တပ္မေတာ္အပါအ၀င္ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔အစည္းတိုင္းအတြက္ ဘိန္းခြန္ေပးသြင္းေနၾကရသည္။ တန္းတူညီ
မွ်မႈမရွိသမွ် ကာလပတ္လံုး ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအသီးအပြင့္မ်ား ေ၀ဆာလာႏိုင္မည္မဟုတ္ပါ။ ၿငိမ္း

ခ်မ္းေရး မရွိသမွ်ကာလပတ္လံုး ဖြ႔ၿံ ဖိဳးတိုးတက္ေရး အေျခတည္လာႏိုင္မည္မဟုတ္ပါ။ သိ႔ျု ဖစ္၍ အျခားနည္း
ျဖင့္ ဖြ႔ၿံ ဖိဳးတိုးတက္ေရး(AD)ကို အမ်ိဳးသားအဆင့္ ဦးစားေပးတစ္ရပ္အေနျဖင့္ အျမန္ဆံုး ေဖာ္ေဆာင္ေပးေစ
လိုပါသည္။
ဤျပႆနာမ်ားကို ေျပလည္ေစလိုပါက ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲအတြင္း မူးယစ္
ေဆး၀ါးဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားကို သီးျခားက႑တစ္ခုအျဖစ္ ထည့္သြင္းေဆြးေႏြးရန္ မျဖစ္မေနလိုအပ္ပါသည္။
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ား၌ ဘိန္းစိုက္ေတာင္သူမ်ားႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံဘိန္းစိုက္ေတာင္သူမ်ား ညီလာခံကိုယ္
စားလွယ္မ်ားအား အဓိပၸာယ္ျပည့္၀စြာ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ခြင့္ျပဳရန္ ေတာင္းဆိုပါသည္။

ဆက္သြယ္ရန္ ဦးမင္းသိန္း (၀၉၇၇၄၉၉၄၀၁၅)
ဦးရွေမြလ (၀၉၄၅၂၈၃၁၇၀၃)
ဦးခြန္ေကာင္း (၀၉၂၅၀၁၉၉၈၁၁)

